Atualização monetária dos débitos trabalhistas
Por Luiz Fernando Moreira
Em julgamento realizado no dia 04 de agosto o Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho acolheu incidente de inconstitucionalidade e declarou inconstitucional
a expressão “equivalentes à TRD”, contida no caput do artigo 39 da Lei nº
8.177/91, definindo o IPCA-E como fator de atualização monetária dos débitos
trabalhistas na Justiça do Trabalho, em substituição à TR.
A decisão do Tribunal Superior do Trabalho se deu com lastro nas decisões do
Supremo Tribunal Federal (ADIs 4.357, 4.372, 4.400 e 4425), especialmente na
recente decisão proferida em 24/03/2015, nos autos da Ação Cautelar nº 3764
MC/DF, que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária das
dívidas contraídas pela Fazenda Pública e pagas através de precatório/RPV.
Na realidade o Tribunal Superior do Trabalho utilizou a técnica da declaração de
inconstitucionalidade por arrastamento que, nas palavras do Min. Relator
Claudio Brandão, se caracteriza “quando a declaração de inconstitucionalidade
de uma norma impugnada se estende aos dispositivos normativos que
apresentam com ela relação de conexão ou interdependência”.
No entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, havendo pronunciamento do
STF, ainda que em outros debates, no sentido de que é inconstitucional a
utilização da TR como fator de atualização monetária, está autorizada a
declaração de inconstitucionalidade por arrastamento da previsão contida no
artigo 39 da lei 8.177/91, que legitimava a TR como índice de atualização dos
débitos judiciais trabalhistas.
Um dos fundamentos da decisão do TST ao ampliar para os devedores privados
a impossibilidade de utilização da TR como fator de atualização dos débitos
trabalhistas foi no sentido de que “em que pese a decisão ter sido proferida no
exame de atualização de precatórios, não há fundamento para que seja mantida
a regra quanto ao critério da atualização monetária dos débitos judiciais,
inclusive – principalmente - os trabalhistas, de natureza alimentar inafastável”.
Data máxima vênia, é evidente que há fundamentos para que não se trate as
relações entre o ente público e o privado da mesma maneira que as relações
estritamente privadas. É a própria lei que trata a dívida do ente público de
maneira diversa da dívida do ente privado, mas o TST parece ignorar esta
realidade.
Ainda que sejam institutos distintos, não há dúvidas que os juros de mora e a
atualização monetária atendem à mesma finalidade, que é justamente recompor
o poder aquisitivo decorrente da inflação do período.
Entretanto, enquanto a dívida trabalhista do ente púbico (Fazenda Pública) sofre
incidência de juros de mora de 0,5% ao mês, a dívida do ente privado sofre
incidência de 1% de juros ao mês.

Portanto, se o TST entende que o tratamento da dívida do ente público deve ser
igual ao do ente privado, deveria ser observado o mesmo patamar de juros
moratórios, o que não se verifica.
De outra parte, acrescentando-se aos juros mensais de 1% ao mês a atualização
dos débitos trabalhistas pelo IPCA-E, teremos um estrondoso impacto nas
finanças das empresas.
Utilizando o ano de 2014 como exemplo, e considerando a TR + 1% de juros ao
mês, o débito trabalhista teve uma recomposição de 12,86% no período.
Adotando-se o IPCA-E + 1% de juros mensais no mesmo período, o reajuste
totaliza 18,46%. Estamos falando de um aumento de aproximadamente 43,5%
no índice de recomposição monetária do passivo trabalhista, índice impossível
de ser absorvido pelas empresas em um cenário que aponta para a retração da
economia.
Ademais, enquanto a dívida trabalhista é atualizada com juros de 1% ao mês e
IPCA-E, os depósitos recursais feitos pelo empregador para manter a discussão
judicial são “corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para
atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três)
por cento ao ano” (art. 13 da lei 8.036/90).
Logo, se a intenção é buscar o equilíbrio na recomposição dos débitos
trabalhistas, impõe-se que os depósitos recursais possuam os mesmos índices
de atualização que os débitos trabalhistas, sem prejuízo do debate acerca da
incidência de juros de mora de 1% ao mês ao ente privado. O Poder Legislativo
é o palco ideal para este debate.
O cenário fica ainda mais sombrio ao nos depararmos com a modulação do TST
em relação aos efeitos temporais da sua decisão que, neste ponto, não
“arrastou” o entendimento do STF e fez retroagir a 30 de junho de 2009 a
incidência do IPCA-E aos débitos trabalhistas, preservando apenas as
“situações jurídicas consolidadas resultantes dos pagamentos efetuados nos
processos judiciais, em andamento ou extintos, em virtude dos quais foi
adimplida e extinta a obrigação, ainda que parcialmente, sobretudo em
decorrência da proteção ao ato jurídico perfeito”.
No âmbito do TRT da 4ª Região, onde desde junho de 2014 vigora a Orientação
Jurisprudencial nº 49 da Seção Especializada em Execução, que determina a
adoção do INPC como índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas,
os desembargadores foram mais preocupados com a segurança jurídica ao
modular os seus efeitos. Foi, na oportunidade, determinada a incidência do INPC
como fator de atualização, em substituição à TR, somente a partir de 14 de
março de 2013, data do julgamento da ADI 4357 no STF. Com efeito, o STF, na
decisão proferida na Ação Cautelar nº 3764 MC/DF, modulou os efeitos
temporais da sua decisão para determinar a aplicação do IPCA-E apenas a partir
da publicação da sua decisão, em respeito à segurança jurídica.
A atividade empresarial depende de planejamento e a imposição de mudanças
nas regras do jogo, de forma amplamente retroativa como fez o TST ao modular

os efeitos da sua decisão, implicará na ruína de diversas empresas que não
possuem reserva financeira para suportar este novo ônus.
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